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חוק לתיקון פקודת בתי הםרהר)מם׳  ,(2תשל״ב1972-
החלפהסעיף15

בפקודת בתי הסוהר ונוסח חדש[ ,תשל״ב—) 1971להלן  -הפקודה( ,במקום סעיף
.1
 15יבוא:
1

״העברת אסיד
לקוי בנפשי

) .15א( אסיר שמצבו הנפשי מצריך בדיקה ,טיפול או אשפוז ,רשאי
מנהל בית הסוהר ,באישור פסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול
בחולי נפש ,תשט״ו ,2 1955-או באישור פסיכיאטר אחר ששר הבריאות
הסמיכו לכך ,להורות על העברתו לבית חולים לחולי נפש שמחוץ
לבית הסוהר ,וכל זמן שהוא בשאר שם ותקופת מאסרו טרם תמה ייחשב
כאילו הוא במשמורת כדין.
)ב( נזקק האסיר לבדיקה או להסתכלות לשם אבחון המחלה,
והפעולות ניתנות לביצוע באגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר ,רשאי הפסי
כיאטר המחוזי ,או פסיכיאטר אחר ששר הבריאות הסמיכו לכך ,להורות
על העברת האסיר לאגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר.
על הוראה כאמור בסעיף קטן )א( ניתן לערור בפני ועדה
)a
פסיכיאטרית לפי חוק לטיפול בחולי בפש ,תישט״ו—.1955
דבר*

הסבר

עיקר מטרתו של החוק המוצע  -לתקן את ההוראות
בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,תשל״ב-ו97ו׳
הקובעות את ההליכים להעברתו של אסיר חולה נפש
למקום המיועד לטיפול בחולי נפש.

יחד עם זה מוצע לבטל הוראה המתייחסת ל״יחם
מיוחד׳• ולהשמיט מהפקודה רשימות דרגות אשד שר
המשטרה מוסמך לשנותן  -ואף שינה אותן.

הוראות הפקודה הדנות בטיפול באסירים
חולי נפש הן סעיפים  14ו־5ו ,וזו לשונם:

השר למשמורתו של מנהל בית הסוהר׳ אם הוא חייב עוד
להיות כלוא בו; אם לאו  -ישוחרר,׳׳
הוראות אלה לוקות בחסר .מצד אחד אץ הן מאפ
שרות העברה של אסיר כשמבחינה רפואית עדיין אץ
הוא מוכר כתולה נפש ,אף על פי שאץ ספק שמצבו מצ
ריך בדיקה ,טיפול או אשפה .בכל בית סוהר מצויים
במספר ניכר אסירים לוקים בנפשם׳ או במצב של משבר
נפש־׳ ואלה זקוקים לטיפול פסיכיאטרי אד להסתכלות
רפואית אחרת שאינה יכולה להיעשות בתנאים הרגילים
של בית הסוהר .מן הצד השני /אץ הפקודה קובעת כ ל
הוראה בענץ נוהלי העברתו של אסיר לאגף מיוחד לחולי
נפש בבית הסוהר עצמו ,ושיכונו של אסיר באגף המיוחד
לחולי נפש מוסדר כיום בהסדרים מינהליים בלבד׳ אם
כי על פי הוראת רופא .גם ההוראות לגבי החזרתו של
אסיר מאושפז לבית הסוהר  -מן הראוי שיתנו החזרה
זו לא בצו מאת שר המשטרה אלא בחוות דעת רפואית.
נראה שהפרוצדורה הרגילה הקבועה לשחרורו של חולה
נפש לפי החוק לטיפול בחולי נפש מתאימה יותר לענץ

ס

^

״ מ ק ו מ ו ת ל ט י פ ו ל ב ח ו ל י נפש
 .14השר רשאי לייעד בבית סוהר או מחוצה לו מקומות
מתאימים למשמורת חולי נפש ולטיפול בהם.
ה ע ב ר ת א ס י ר ח ו ל ה נפש
) .15א( היה אסיר בבית סוהר נראה חולה נפש׳ יודיע
מנהל בית הסוהר על כך לרופא והרופא יבדוק את
האסיר.
)ב( נתן הרופא בעדן האסיר תעודה בטופס שב
תוספת ,ישלח מנהל בית הסוהר העתק של התעודה ל נ 
ציב לשם מסירה לשר ,והשר רשאי ,בצו התום בידו
המופנה למנהל בית הסוהר ,לצוות להעביר מיד את
האסיר האמור למקום מתאים שיועד לפי סעיף .14
)ג( מי שהועבר כאמור יישאר במקום שיועד עד
שיאשר רופא ממשלתי שהוא נשתפה ,ואז יוחזר לפי צו
 1דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמי  ;459ס־יח תשל׳׳ב ,עמי .22
 2ס״ח חשט״ו ,עמי .121
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)ד( אסיר שהועבר לפי סעיף קטן)א( לצורך אשפוז לבית חולי־מ
שמחוץ לבית הסוהר ,יוחזר לבית הסוהר  -אם הוא חייב עוד להיות כלוא
בו  -על פי הודעה בכתב של ועדה פסיכיאטרית לנציב ,שאץ עוד צורך
 .באשפוזו של האסיר בבית החדלים.
)ה( אסיר שהועבר לפי סעיף קטן )ב( לאגף הפסיכיאטרי בבית
הסוהר יוחזר משם על פי הוראת הפסיכיאטר המחוזי או פסיכיאטר אחר ׳
ששר הבריאות הסמיכו לכך.״
,2

סעיף  46לפקודה — בטל.

ביטול סעיף 46

בסעיף  77לפקודה ,במקום ״במספר שיורה עליו״ יבוא ״במספר ובדרגות שיורה
,3
עליהם״.

תיקון סעיף דל

,4

סעיף  78לפקודה  -בטל.

ביטול סעיף 8ד

,5

התוספת לפקודה — בטלה.

ביטול התוספת

דבוי
זה .התיקון המוצע בא להשלים את ההסדרים החסרים׳
לפשט את ההליכים ולאפשר טיפול רפואי יעיל באסיר
בין באנף הפסיכיאטרי של בית הסוהר ובץ בבית חולים
לחולי נפש.
לפי המוצע ניתן לבדוק אסיר׳ לטפל בו או לאשפזו
מחוץ למקום המאסר אם האסיר סובל מהפרעה נפשית
כלשהי׳ לאו דוקא ממחלת נפש מהבחינה המקצועית׳
ואם לדעת הפסיכיאטר המחוזי ,או פסיכיאטר אחר ששר
הבריאות הסמיכו לכך ,יש צורך להעבירו לשם הסתכ
לות או טיפי־ל לבית חולים לחולי נפש ,לא יהיה צורך
בצו מטעם שר המשטרה ,כנדרש היום .את הוראת הה
עברה יתן מנהל בית הסוהר ,הנושא באחריות כוללת
לבית הסוהר!.לאסירים שבו ,ולאסיר תינתן זכות ערר
לפני הועדה הפסיכיאטרית הפועלת לפי החוק לטיפול
בחולי נפש.
אישור רפואי יידרש גם לצורך העברת אסיר לאגף
הפסיכיאטרי של בית הסוהר.
החזרתו של אסיר לבית הסוהר תהיה מותנית באישור
הועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,שהטיפול הפסיכיאטרי
באסיר בבית החולים נסתיים ושהוא יכול להיות מוחזר
לבית הסוהר .במובן זה מושווה מצבו של האסיר חולה
הנפש למצבו של כל חולה נפש המאושפז על פי צו אש
פה או על פי הוראת פסיכיאטר מהחי.
סעיף  2סעיף  46לפקודה קובע:
״מזוז מיוחד
י

ו

 .46אסיר פלילי המחכה למשפטו ואסיר אזרחי מותר
להרשות להם קבלת מנות מזון מיוחדות כנהוג לגבי אסי
רים שניתן להם יחם מיוחד.״
סעיף  40לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,הסמיך את
בית המשפט להורות להעניק לעבריץ שנידץ יחס מיוחד
בבית הסוהר ,בהתחשב בטיב העבירה וברקעו של הע
בריין .הוראה זו בוטלה בתשי״ד ,1954-מן הטעם שאץ
.מצעות חוק  ,1016ו׳ באב תשלי׳ב17.7.1972 ,

הסבר
זה רצוי להפלות בץ אסירים ,ולפיכך אין עוד אסירים־
הנהנים מיחס מיוחד.
המזון הניתן לאסירים הוא עתה אחיד; אסיר חולה,
הזקוק למזץ מיוחד ,זוכה בו לפי הוראת הרופא .לפיכך
אץ ״מנות מזון מיוחדות״ כנזכר בסעיף  ,46ומוצע איפוא
לבטל את הסעיף.
סעינ£ים  3ו־ 4סעיפים  77ו־ 78קובעים לאמור:
״ ה ר כ ב השירות
 .77בשירות יהיו סוהרים בכירים וזוטריש במספר שיורה
עליו השר.
סוהרים
) .78א( אלה סוהרים בכירים לדרגותיהם זולת אם
הורה השר הוראה אחרת:
) (4רב כלאי;
) (1נציב;
) (5כלאי.
) (2משנה לנציב;
) (3סגןנציב;
)ב( ואלה סוהרים זוטרים לדרגותיהם זולת אם
הורה השר הוראה אחרת:
) (7זקיף:
) (4סמל;
)ו( כלאימשנה;
) (8אם בית;
) (5רב סוהר;
) (2עתר כלאי;
) (9מדריך.״
) (6סוהר ראשון;
) (3רב סמל;
אץ זה מן הרצד שקביעת הדרגות וכינוייהן תיעשה
בחוק .כבר היום אץ רשימת כינויי הדרגה׳ הנתונה ב ס 
עיף ,משקפת את השינויים בכינויים כפי שנקבעו בהו
ראותיו של שר המשטרה מכוח סעיף זה עצמו)השינוי
האחרץ פורסם בק״ת 2777׳ תשל״ב ,עמ׳  .(290מוצע
לכן למחוק את הרשימה מהחוק ולהשאירה להסדר
בהוראות השר.
בתוספת נתץ טופס של תעודה לענץ סעיף
<15ב( .עם החלפת סעיף  15שוב אץ מקום
״
לטופס׳ ומוצע לבטל את התוספת.
ע
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חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית)תיקון( ,תשל״ב1972-
תיקוזסעיף10

בסעיף ) 10א( ו)-ב( לחוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית ,תשל״ב,* 1972-
.1
במקום ״א׳ באלול תשל״ב ) 11באוגוסט (1972״ יבוא ״כ״א באלול תשל״ב ) 31באוגוסט
(1972״.
דברי

עקב מספר דרישות של תקנות הבחירות למועצת
הרבנות הראשית׳ תשל״ב) 1972-ק״ת 2837׳ תשל״ב,
עמי (1043׳ כגון זכות ערר לפני ועדת ערר תוך  14יום
מיום פרסום רשימות הרבנים )תקנה  ,(0)5הצורך במש
לוח הודעה לפחות  10ימים מראש לזכאים להשתתף
בכינוס מן הכינוסים )תקנה ) 6ב((׳ וחובת הצעת מועמדים
על ידי  25חברי האסיפה הבוחרת לא יאוחר ממספר

הסבר
ימים קבוע לפני כינוס האסיפה הבוחרת )תקנה ,(12
הגיעה ועדת הבחירות לידי מסקנה ,כי אין כל אפשרות
טכנית לערוך את הבחירות עד א׳ באלול תשל״ב )11
באוגוסט  .(1972על פי בקשתו של יושב ראש ועדת
הבחירות מוצע להאריך את המועד עד ליום כ״א
באלול תשל״ב) 35באוגוסט .(1972

 1ס״ח  ,649תשל״ב ,עמי .42
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המחיר  12אגורות

הצעות חוק  ,1016ו׳ באב תשל״ב.1972 ,ד17.
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